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פרשת וישב  -חנוכה תשע"ג
חנוכה בתוך בורו של יוסף
This shiur is dedicated by Bati and Eddie Jacobs in loving memory of
ז"ל Dr. Chuck Feldman
an exemplary model of dedication to family, community, and Torah education,
th
as we mark his First Yahretzeit on the 26 of Kislev.
יהי זכרו ברוך
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)כ( ונראה מה יהיו חלומותיו  6אמר ר' יצחק מקרא
זה אומר דרשני ,רוח הקודש אומרת כ' .ה* אומרי*
נהרגהו ,והכתוב מסיי* ונראה מה יהיו חלומותיו,
נראה דבר מי יקו* או שלכ* או שלי .ואי אפשר
שיאמרו ה* ונראה מה יהיו חלומותיו מכיו'
שיהרגוהו בטלו חלומותיו) :כא( לא נכנו נפש  6מכת
נפש זו היא מיתה) :כב( למע הציל אותו  6רוח הקודש
מעידה על ראוב' שלא אמר זאת אלא להציל אותו,
שיבא הוא ויעלנו מש* ,אמר אני בכור וגדול שבכול',
לא יתלה הסרחו' אלא בי) :כג( את כתנתו  6זה חלוק:
את כתונת הפסי*  6הוא שהוסי 0לו אביו יותר על
אחיו) :כד( והבור רק אי בו מי  6ממשמע שנאמר
והבור רק ,איני יודע שאי' בו מי* ,מה תלמוד לומר
אי' בו מי* ,מי* אי' בו אבל נחשי* ועקרבי* יש בו:

מסכת שבת דף כב ע"א

רש"י

פסולה  6דלא שלטא בה עינא למעלה
נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרי* אמה 6
פסולה ,כסוכה וכמבוי .ואמר רב כהנא ,דרש רב נת' מעשרי* אמה ,וליכא פרסומי ניסא.
כסוכה וכמבוי  6דתנ' בהו בהדיא
בר מניומי משמיה דרב תנחו* :מאי דכתיב
בעירובי' ומסכת סוכה דפסילי .מצוה
)בראשית לז ,כד( וְ ַהר ֵרק ֵאי'  ָמיִ * .ממשמע
שנאמר והבור רק איני יודע שאי' בו מי*? אלא מה להניחה  6בחצר או ברשות הרבי*
תלמוד לומר אי' בו מי*  6מי* אי' בו ,אבל נחשי* בטפח הסמו= לפתח ,שא* ירחיקנו
ועקרבי* יש בו .אמר רבה :נר חנוכה מצוה להניחה להל' מ' הפתח  6אינו ניכר שבעל הבית
הניחו ש* .מימי  6בכניסתו לביתו
בטפח הסמוכה לפתח .והיכא מנח ליה? רב אחא
לימי' .מזוזה  6קיימא ל' דבימי' ,דכתיב
בריה דרבא אמר :מימי' ,רב שמואל מדפתי אמר:
משמאל .והילכתא  6משמאל ,כדי שתהא נר חנוכה בית=  6דר= ביאת= ,וכי עקר אינש 6
כרעיה דימנא עקר ברישא.
משמאל ומזוזה מימי'.

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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